ONTBIJTDEALS - van 07.00 tot 10.00 uur

Vroeg Kwartiertje

mogel�k

€5,50

Vers belegd broodje + kofﬁe + jus d’orange

€4,50

Ons Warme Ontbijtje
Panini Omelet Bacon + kofﬁe

Jonge / oude kaas, ham, ﬁlet americain, ton�nsalade, eiersalade of roomkaas

ONS FAVORIETE BROOD

Keuze uit baguette wit, baguette bruin of ambachtel�ke speltbol (+ €0,50)

LUNCHDEAL

Lunch Kwartiertje

mogel�k

€9,50

Club Kwartiertje

€4,95

Lekkerste Broodje Bal

€4,95

Pittige Piet

€4,95

Hete Kip

Brie

€4,95

Ham Kaas

€4,25

Gezond

€4,95

Omelet Bacon

€4,25

Carpaccio

€5,25

Kipﬁlet, eiersalade, tomaat, sla en crispy bacon

De lekkerste bal, warm geserveerd met crispy bacon
en onze geheime Kwartiertje saus
Pittige kipreepjes, tomaat, sla en piri piri saus
Romige brie met honing, sla en walnoten

Ham, kaas, ei, tomaat, komkommer, sla en onze
geheime Kwartiertje saus
Carpaccio, pesto, sla, pitjes, parmezaanse
kaas en truffelmayonaise

Zalm

Gerookte zalm, rode ui, kappertjes, sla en
kruidenroomkaas

Filet Americain Deluxe

Filet Americain, parmezaanse kaas, sla en
truffelmayonaise

TIP!

€5,25
€4,95

Smoothie of sapje voor maar €1,50
b� aankoop van een vers belegd broodje

Onze geheime Kwartiertjesaus is gewoon écht lekker en
huisgemaakt met verrassende ingrediënten

Vers belegd broodje naar keuze, soep van
het seizoen, jus d’orange en kofﬁe

PANINI’S

Pittige kipreepjes, kaas, tomaten bruschetta en
piri piri saus
Ham, kaas en tomaten bruschetta

Omelet van vr�e-uitloopeieren met kruidenroomkaas
en crispy bacon

Burger “Het Volle Kwartier”

125 grams rundvleesburger met bacon,
cheddarkaas en onze geheime Kwartiertje saus

€5,95

DOE MAAR GEWOON

Filet Americain
Tonijnsalade
Eiersalade
Roomkaas met Komkommer
Vegetarisch

HAP

€4,25

Vegan

€3,95
€3,95
€3,95
€3,95

SALADES

HARTIG

Alle salades worden geserveerd met bruin brood

Kip Bacon

€5,50

Boerensalade

€5,50

Brie Walnoot

€5,50

Groene salade met pittige kipreepjes, crispy
bacon en parmezaanse kaas
Groene salade met ei, tomaat, komkommer,
ham en kaas
Groene salade met romige brie en walnoten

Kei Lekker Worstenbroodje
Saucijzenbroodje
Frikandelbroodje
Kaasbroodje
Kaascroissant
Croissant
Lekkerste Bal uit de Jus
Hartige Snack

€1,75
€1,95
€1,95
€1,95
€1,75
€1,50
€2,50
€1,95

Keuze uit: kroket, bamiblok, mexicano of gehaktstaaf

Alpro Yoghurt met topping

Vegan yoghurt met wisselende
toppings, gezoet met ahornsiroop

€3,50

Veel Soeps

W� vertellen je graag welke soep we serveren

€3,95

LEKKER BIJ DE KOFFIE

Gevulde Koek
Verse Appelflap
Americain Cookie

€1,-

koop
b� aanofﬁe
van k

€1,50
€1,50
€1,50

KOFFIE, THEE & CHOCOLA

Crème Koffie
Americano
Espresso
Dubbele Espresso
Cappuccino
Flat White
Latte Macchiato
Café Latte

Kop

Mok

€1,90
€1,90
€1,90
€2,50
€2,30
€2,50
€2,50
€2,50

€2,50
€2,50

Warme Chocolademelk
Lekker met slagroom (+ €0,50)

HAP & SLOK

€3,30
€3,50
€3,50

€3,95

Verse Thee
Verse Munt Thee
Gember Sinaasappel Thee
Madagascar Chai Thee

€2,00
€2,70
€3,50
€3,50

Caramel Cappuccino
Hazelnoot Cappuccino
Vanille Cappuccino

€4,50
€4,50
€4,50

SPECIALS

Alle drankjes met melk z�n ook verkr�gbaar met haver- of sojamelk (+ €0,50)

VERSE SAPPEN

Smoothie
Jus d’Orange

€2,50
€2,50

